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SEI/MDS - 2761453 - Termo de Apostilamento - Contratos

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATOS Nº 57/2018

CONTRATO Nº: 36/2017
DATA DE ASSINATURA: 26/10/2017
DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/10/2017, DOU nº 208, Seção 3, Pág. 97
CONTRATANTE: UNIÃO/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS – SAA.
CONTRATADA: MBA TECNOLOGIA LTDA.
O Subsecretário de Assuntos Administra vos do Ministério do Desenvolvimento Social –
MDS, no uso de suas atribuições legais, com base no §8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, determina o
Apos lamento ao Contrato Administra vo nº 36/2017, reajustando seu valor dos atuais R$ 2.845.584,00
(dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais) anuais para R$
2.974.362,61 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e
sessenta e um centavos) anuais, representando uma diferença a ser recomposta de R$ 128.778,61
(cento e vinte e oito mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) sobre o valor atual,
referente ao período de 26/10/2018 a 26/10/2019, em razão do reajuste de preços pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo – IPC-A/IBGE, em conformidade com a Cláusula Sexta do referido contrato.
PAULO ROBERTO DE MENDONÇA E PAULA
Subsecretário de Assuntos Administra vos
Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto de Mendonça e Paula, Subsecretário(a) de
Assuntos Administra vos, em 30/11/2018, às 16:58, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código veriﬁcador 2761453 e
o código CRC 2232FE94.

Referência: Processo nº 71000.046960/2017-11

SEI nº 2761453
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Despacho nº 321 /2018/SE/SAA/CGLC/CCONT

Processo nº 71000.046960/2017-11
Interessado: Diretoria de Tecnologia da Informação
Em 30 de novembro de 2018.
Assunto: Reajuste de preços do Contrato Administra vo nº 36/2017.
Senhora Coordenadora-Geral,
1.
Trata-se do reajuste de preços do Contrato Administra vo nº 36/2017, ﬁrmado entre este
Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e a empresa MBA TECNOLOGIA LTDA, cujo objeto é a
prestação de serviços de desenvolvimento de aplica vos mul plataforma para disposi vos do
po smartphones, tablets, smartwatches, smartTVs e sensores inteligentes IoT, abrangendo
a manutenção, distribuição, monitoramento e assessoria, mensurado em Unidades de Serviço Técnico
(UST), decorrente do pedido con do na Carta nº 074/2018, SEI nº 1947164, e das previsões con das nas
Cláusulas Sexta do contrato, SEI nº 0965766, e Sexta do Primeiro Termo Adi vo, SEI nº 2620213.
2.
Na análise, esta Coordenação considerou o disposto no art. 3º da Lei 10.192/01 e no ar go
5º do Decreto 1.054/94, observando a anualidade legalmente requerida para efeitos ﬁnanceiros do
reajuste estabelecida em contrato, e a variação acumulada em doze meses do índice IPCA, SEI
nº 2732908, e elaboramos a planilha de evolução-econômico ﬁnanceira, SEI nº 2732845, que subsidiou a
cer ﬁcação orçamentária, SEI nº 2747209.
3.
Com base em tais documentos, informamos que o valor do contrato passará dos atuais R$
2.845.584,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro reais) anuais
para R$ 2.974.362,61 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais
e sessenta e um centavos) anuais, representando uma diferença a ser recomposta de R$ 128.778,61
(cento e vinte e oito mil setecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) sobre o valor atual,
referente ao período de 26/10/2018 a 26/10/2019.
4.
Nessa esteira, foi elaborada a minuta de Termo de Apos lamento SEI nº 2761453, que
submetemos a essa Coordenação-Geral para conhecimento e remessa à Subsecretaria de Assuntos
Administra vos, para ciência e, se de acordo, assinatura, com posterior res tuição a esta Coordenação de
Contratos para demais providências cabíveis.
Atenciosamente,
LILIAN DE ASCENÇÃO GUEDES
Coordenadora de Contratos
https://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3214759&inf…
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De acordo,
Encaminhe-se à SAA na forma proposta.
CRISTIANE DOS SANTOS NERY DE OLIVEIRA
Coordenadora-Geral de Licitações e Contratos
Documento assinado eletronicamente por Lilian de Ascenção Guedes, Coordenador(a) de Contratos,
em 30/11/2018, às 12:19, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II,
da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
Documento assinado eletronicamente por Cris ane dos Santos Nery de Oliveira, Coordenador(a)Geral de Licitações e Contratos, em 30/11/2018, às 12:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código veriﬁcador 2761615 e
o código CRC B882A296.

Referência: Processo nº 71000.046960/2017-11

SEI nº 2761615
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Processo: 71000.046960/2017-11
Interessado: DTI/CGSI
Assunto: Evolução Econômico-Financeira do Contrato Administra vo nº 36/2017.
Informações complementares
Data
Fundamentação
26/04/2017
art. 2º, § 2º, Lei 10.192/01 e Decreto 1.054/ 94, art. 5º
26/10/2017
26/10/2019
inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93

Descrição
Data base
Data de assinatura do contrato
Data de vencimento do Contrato
Termo

Descrição

Data

Contrato
(SEI nº 0965766)
1º Termo Adi vo
(SEI nº 2620213)
Termo de
Apos lamento
(proposto)

Contratação por 12 (doze)
meses
Prorrogação por mais 12
(doze) meses
Reajuste de preços - IPCA
acumulado entre out.17 e
set.18

26/10/2017
25/10/2018
-

Vigência
26/10/2017 a
26/10/2018
26/10/2018 a
26/10/2019

R$ 2.845.584,00
R$ 2.845.584,00

26/10/2018 a
26/10/2019

Valor do Apos lamento
26/10/2018

Período de vigência
Valor do apos lamento
(valor proposto - valor vigente)

Valor Total

R$ 2.974.362,61

a

26/10/2019

R$ 128.778,61

Documento assinado eletronicamente por Lilian de Ascenção Guedes, Coordenador(a) de Contratos, em
22/11/2018, às 17:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria
nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código veriﬁcador 2732845 e o
código CRC 1E11C253.

Referência: Processo nº 71000.046960/2017-11

SEI nº 2732845
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